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Rozhovor s Ing. Vladimírem Benešem,
majitelemAGSAgro Sortiment.

Když jsem vstoupil s nahrávací technikou a deštníkem do prodejny AGS,
vítal mě úsměv manželky šéfa firmy. Řekla tichým hlasem, počkejte prosím
chvíli, manžel se věnuje zákazníkovi, a nabídla mi čaj. Měl jsem tak
alespoň ještě chvíli se porozhlédnout…Užasl jsem nad dokonale esteticky
pojatým interiérem firmy. Nadchly mě jemně nasvícené zalisované klasy
obilí na čele prodejního pultu….Řekl jsem si, že tak nějak vypadá úspěšná
firma třetího tisíciletí a o to víc jsem se těšil na rozhovor.

Firmu AGS sortiment založil Ing. Vladimír Beneš v roce 1997. Nejprve si
pronajal prostory v areálu Zemědělského družstva v Hrušovanech u Brna. V
začátcích firma nabízela malou mechanizaci, zahradní techniku a její
příslušenství. Vzhledem ke skladovacím kapacitám byla většina zboží
zajišťována operativně a na objednávku. Na základě poptávky od nových
zákazníků a postupné tvorby skladových zásob, rozšířila svou nabídku o
náhradní díly na profesionální zemědělskou techniku. V roce 2009 se
přesunula AGS do vlastních prostor v Židlochovicích. Mezi její největší
klientelu dnes patří zemědělci, vinaři, zahrádkáři, drobní pěstitelé, běžní
spotřebitelé a firmy s technickým zaměřením.

Co bylo v začátcích budování firmy nejtěžší?

Jak tedy došlo k přesunu firmy do Židlochovic?

Tím že jste se přestěhovali, rozšířili jste nabídku?

Vedení tak velké a úspěšné firmy musí být časové náročné. Kolik hodin
denně spíte?

Ajaké jsou Vaše koníčky? U čeho si nejvíc odpočinete?

Začátky byly velice složité, navazování obchodních vztahů, zvolit správný
prodejní program a vůbec se prosadit hned na začátku v neznámém
prostředí Jižní Moravy. Firmu jsme začali budovat postupně z vlastních
finančních zdrojů a bez jakéhokoliv úvěru. Když se podívám zpět do roku
1997, tak samozřejmě to byl obrovský nápor na pracovní i osobní život.
Probouzel jsem se v noci, co jsem zapomněl zařídit, komu jsem
nezatelefonoval… V začátcích, kdy ještě nefungovaly přepravní služby,
jsem třeba celý den na provozovně obsluhoval zákazníky a večer jsem
musel vzít dodávkové auto a do druhého dne zajistit zboží, aby ho měl
zákazník již v 7 hodin ráno nachystané k odběru na provozovně.

V určitém období, tak v roce 2000, nám již naše skladové kapacity v areálu
Zemědělského družstva nestačily a začali jsme uvažovat o koupi pozemků a
vybudování svého vlastního areálu. Záměrem bylo otevření nového
specializovaného obchodu umístěného více do centra na trase Brno –
Břeclav, Brno – Pohořelice, které by bylo lépe viditelné. Vzhledem i k
novému podnikatelskému záměru, jsme hledali místo s lepší dostupností,
aby zákazník mohl přijít i bez auta, pěšky. V roce 2006 se nám podařilo
odkoupit pozemek od města v areálu bývalého cukrovaru a v roce 2008 jsme
zahájili výstavbu nové provozovny. V listopadu 2009 se nám zdárně podařila
dokončit a zkolaudovat.

Od 1. ledna letošního roku jsme otevřeli zatím zkušební provoz, kde jsme
samozřejmě naskladnili zboží, které by mělo oslovit především nové
zákazníky. Mezi nové sortimenty, které zde nabízíme patří např.
autokosmetika, provozní náplně, ochranné pomůcky, servisní nářadí,
rozšířený zahradní program, hadice a další… Pro identifikaci speciálních
technických položek máme výborné katalogové vybavení. Spolupracujeme
s předními výrobci a dodavateli mnoha domácích i zahraničních značek. U
zboží, které není ihned skladem se snažíme o dodání v co nejkratším
termínu.

V poslední době spím v průměru 5 – 7 hodin denně. Tento rok je samozřejmě
náročnější, trávím zde více času, s novým provozem jsou i nové starosti a
povinnosti. Chtěl bych ale dodat jednu důležitou věc, že člověk musí umět
včas vypnout a zvolnit, věnovat se rodině, zálibám a koníčkům.

Ti co mě znají, samozřejmě ví, že velmi rád sportuji, jezdím rád na kole,
hraju tenis, plavu a občas někdy i fotbálek. Samozřejmě jsou to i výlety do
přírody, výšlapy a jedna z mých největších zálib je sběr hub na Vysočině.

Jaké vlastnosti by měl mít podnikatel? Myslím vlastnosti v té lidské
rovině, z pozice šéfa vůči svým podřízeným?
V podstatě bych řekl, že obecně podnikatel musí být na sebe hodně tvrdý,
musí neustále vytvářet něco nového, vylepšovat, překonávat stresové
situace, dobře organizovat, vzdělávat se, celý den vše sledovat a umět
snášet případné neúspěchy. Ve vztahu k zaměstnancům jsem propagátor
takového nedirektivního systému vedení, aby byl zaměstnanec každý den
v pohodě. Na druhé straně však vyžaduji maximální pracovní nasazení,
spolehlivost, zájem na chodu firmy a firemní věrnost. V naší obchodní
branži je to tak, že lidé se pořád musí technicky zdokonalovat, sledovat
spoustu novinek, umět nabízet a pracovat se zákazníkem. Takového
člověka si vždy musí podnikatel sám vychovat, postupně mu předávat své
znalosti a hlavně mu dát šanci vlastního rozvoje. V našem byznysu stačí
jedna maličká chybička v nabídce, mylné informaci a firmu to stojí velké
peníze.

Ve vaší firmě pracuje i vaše žena. Je těžké oddělit profesní život od
rodinného?

Máme krátce po volbách. Čím by se podle vás měli zabývat naši vrcholní
politici, v souvislosti s podnikáním?

V našem městě trávíte hodně času. Co se vám zde líbí a co naopak
postrádáte?

Jak už jsem řekl, podnikatel musí umět vypnout. Neříkám, že je to pokaždé
snadné. Mám dny, kdy přijdu domů, jsem vyčerpaný, unavený, ale i tak v tu
chvíli musím umět promluvit s rodinou. Je to o to těžší, že ve firmě jsme
oba a prožíváme podnikání naplno. Museli jsme se především naučit
oddělovat problémy firemní od osobního života. Bez toho by to asi
nefungovalo.

Jistě neřeknu nic nového, ale mezi podnikateli – kamarády se vždy
shodneme a hovoříme o stejných problémech.
Určitě by se měly všechny strany zamyslet nad tím, jakým způsobem
podporovat malé a střední podnikání v jednotlivých odvětvích. Jak udržet
naše prvovýrobce, výrobce a podnikatele v ČR a neprodávat své firmy
zahraničním investorům. Jakými nástroji je motivovat pro snížení
nezaměstnanosti, podporovat je, naslouchat jejich problémům a řešit je.
Jak správně nastavit daňovou politiku, tak aby zároveň docházelo k
většímu rozvoji a investicím. Jak zlepšit pružnost a flexibilitu našich
zákonodárců při tvorbě často nedokonalých zákonů, vyhlášek a předpisů.
Přímá odpovědnost za svá politická rozhodnutí.

Z hlediska podnikání, si myslím, že do budoucna bychom se měli zamyslet
nad tím, jak a na co do našeho města nalákat více zákazníků, turistů a
zvýšit tím možný potencionál a rozvoj možných aktivit ve sféře obchodu a
služeb. Zamyslet se nad malou kapacitou parkování a zkusit najít technické
řešení. Některé naše historické památky by stály za úvahu zprovoznit, více
opravit a zkulturnit. Vinařská a cyklistická stezka jako „první zastávka“ od
Brna by měla být velkou výzvou a příležitostí pro naše pěstitele,
zahrádkáře, vinaře a jejich kvalitní produkty. V občanském životě bychom
se všichni měli více účastnit kulturních akcí, seznamovat se, zajímat se o
dění ve městě a diskutovat. Více dbát, udržovat a chránit své nejbližší
prostředí.

Děkuji za rozhovor,
Mgr. Tomáš Šenkyřík, senkyrik@zidlochovice.cz

Nabídka firmyAGSAgro Sortiment

- zemědělský program
- zahradní program
- servisní nářadí a měřící technika
- technické díly a díly pro průmysl
- autokosmetika, oleje, maziva
- ochranné pomůcky
- obalové materiály
- díly pro tuzemské i zahraniční traktory – veterány
- modely a hračky
- poradenská činnost, služby www.agsort.cz



MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

Židlochovice představily své reálie
vynikajícímu gbelskému publiku…

Ve čtvrtek 13. května proběhlo přednáškové odpoledne ve Gbelech.
Akce se uskutečnila v rámci projektu přeshraniční spolupráce Setkávání
v duchu tradic mezi Židlochovicemi a partnerským městem Gbely. V
rámci odpoledního setkání vystoupil Mgr. Karel Vavřík, který představil
město Židlochovice v historických souvislostech. Další částí bylo
vystoupení Mgr. Miroslava Cvrka, který poutavě představil Výhon z
hlediska paleontologického a přírodního, a přiblížil několik
zeměpisných zajímavostí vztahujících se k Židlochovicím a Gbelům.
Příjemným osvěžením odpoledního setkání se stala poezie Ivana
Remundy a Strejcovy překlady žalmů, které citlivě přednesly dvě
studentky židlochovického gymnázia, Petra Fialová a Tereza Pavková. V
rámci závěrečného poděkování vystoupila také JUDr. Hana
Kratochvílová, bývalá starostka našeho města, která stála u zrodu a
formování partnerské spolupráce s městem Gbely. Příspěvky obou
přednášejících byly nejen zdařilým vstoupením, které přítomné
publikum zaujalo, ale také cenným příspěvkem do historického bádání o
našem městě.
Město Židlochovice děkuje všem, kteří pomohli s přípravou akce a
samozřejmě také vynikajícímu gbelskému publiku.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
RTIC Židlochovice, senkyrik@zidlochovice.cz

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY“

Pražští umělci navštívili Židlochovice

Dne 23.dubna 2010 se uskutečnil v Židlochovicích velký hudební svátek. V
kostele Povýšení sv.Kříže, za velké účasti publika, byli přivítáni dva pražští
umělci kytarista Lubomír Brabec a všestranný zpěvák Daniel Hůlka. Víme,
že L.Brabec patří k předním kytarovým virtuosům. Daniel Hůlka se do
Židlochovic vrátil po 8 letech, je významným pěveckým a muzikálovým
protagonistou. V současné době sklízí úspěchy v nově nastudovaném
muzikálu „Baron Prášil“. Oba umělci zvolili pro svoje vystoupení nanejvýš
zajímavý program. Byl to výběr skladatelů z klasické pěvecké literatury/
Stradella, Händel, Mozart, Dvořák, Franck, Schubert/, doplněný velmi
pozoruhodnou kytarovou skladbou španělského skladatele F.Tarregy. Oba
umělci přesvědčili pozorné publikum, že ovládají svůj hlas a kytaru na
nejvyšší umělecké úrovni. Svůj společný výkon ještě zvýraznili vhodným
muzikálovým přídavkem. Na koncertě vystoupil se svými sborovými
skladbami také PS Skřivánek, který zvolil velmi vhodný doplňující program/
Führer, Simms, Pergolese, Dvořák ad./ Na přání obou umělců nastudoval
dvě skladby /Franck, Schubert/ pro společná vystoupení, které zazněly v
závěru koncertu. Nutno zde uvést, že nejen ve skladbách sborových, ale
také společně zpívaných podal Skřivánek mimořádný výkon, který byl
oceněn veřejným uznáním pražských umělců při koncertě a následně po
ukončení zdařilého vystoupení.
Na závěr dodejme, že organizačně náročný koncert proběhl za přispění
sponzorů, výboru pěveckého sboru Skřivánek a pana faráře Pawla Cebuly
velmi úspěšně, za což je nutno veřejně poděkovat. Z hlediska uměleckého
patřil koncert k těm vyjímečným. Zásluhu na tom mají nejen jmenovaní
umělci, ale také pěvecký sbor Skřivánek.Město Židlochovice má sbor, který
pracuje a prezentuje se na vysoké umělecké úrovni a jako takový si zaslouží
společenskou a ekonomickou podporu.

PhDr. Miloslav Buček CSc.

Městská policie Židlochovice

Městská policie ve městě Židlochovice a v obcích Žabčice a Vojkovice
provádí nepřetržitou službu při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, nebo zvláštního zákona. Při své činnosti spolupracuje s PČR,
HZS a SDH. Svou přítomností se podílí na prevenci kriminality ve městě a v
obcích. Dohlíží na bezproblémový průběh kulturních, sportovních a
společenských akcí. Pravidelně provádí měření rychlosti, dohled na
přechodech pro chodce a spolupodílí se na bezpečnosti a plynulosti
dopravy. Úzce spolupracuje s orgány města a obcí a ZŠ v Židlochovicích.
Od nového roku do konce března řešila MP mimo jiné 56 přestupků v
dopravě, 32 porušení nařízení obce, 8 přestupků proti veřejnému pořádku,
6 přestupků proti občanskému soužití, 9 přestupků proti majetku
(krádeže).
V tomto období přijala MP 52 telefonních oznámení od občanů. Provedla 20
výjezdů při kontrole objektů napojených na pult centrální ochrany.
Odchytila dvě srny a 9 psů.
- v měsíci březnu odhalila pachatele posprejované zastávky autobusu

v Žabčicích a dohlížela na její následné opravě
- v měsíci dubnu přistihla občana, který v obci Vojkovice odcizil recyklát v

majetku obce
- v měsíci květnu zajistila v Židlochovicích a

posléze předala PČR řidiče, který měl zákaz
řízení vozidel a i přesto usedl za volant a řídil
pod vlivem návykové látky

- v měsíci květnu přijala telefonické oznámení
o muži v bezvědomí v obci Vojkovice,
kterého na místě stabilizovala do příjezdu
rychlé záchranné služby

- v měsíci květnu přijala telefonické oznámení
o napaden í a domác ím nás i l í v
Židlochovicích. Po příjezdu na místo
oznámení zajistila potřebnou pomoc
postižené osobě a přivolala hlídku PČR, která
agresivního útočníka pod vlivem návykové látky odvezla na záchytnou
stanici.

Šebek Milan
Strážník pověřený vedením MP Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

Závěr sezóny a další mistrovský titul

AWC Sokol Židlochovice získalo v sezoně 2009/2010 čtyři tituly Mistr ČR
V sobotu 1.5.2010 proběhlo v Městci Králové Mistrovství ČR dospělých v
armwrestlingu. Tohoto nejvýznamnějšího závěru národní sezony se
zúčastnilo 5 závodníkůAWC Sokol Židlochovice.
Největším úspěchem je získání dalšího mistrovského titulu Radka Kleina,
který ke dvěma juniorským titulům přidal i další v kategorii Muži do 80kg,
levá ruka. Na pravou ruku obsadil ve stejné váhové kategorii 5. místo.
Radek Klein letos v juniorech končí a bude nás reprezentovat na letošním
ME v Rusku a MS v USA, kde se pokusí dosáhnout na nejvyšší příčky.
Dalším úspěchem je 3. místo Tomáše Plíhala v ktg. Muži do 90kg, levá ruka a

5. místo na pravou ruku v téže ktg. Neztratili se ani ostatní závodníci,
kteří obsadili ve svých kategoriích 4. a 5. příčky.
Tuto sezonu hodnotíme jako úspěšnou, podařilo se nám opět získat
několik mistrovských titulů, naši dva závodníci se dostali do české
reprezentace, která nás bude reprezentovat na ME a MS, a rozšířit naše
řady o nové perspektivní členy.
Letošní sezóna již pro většinu členůAWC Sokol Židlochovice skončila, čeká
je nyní odpočinek a příprava na další sezónu 2010/2011.

Olda Kahoun, TJ Sokol Židlochovice

Životopisné romány

Příběhy pro děti

Encyklopedie pro děti

BESSEROVÁ - Martin Dejdar, GRACLÍK - Marie Rottrová,
MORO - Červené sárí

PALME - Tadeáš a hradní tajemství, FUERST – Max,
SCHULZ - Snoopy jde do školy, WILSON - Zlaté srdce Tracy
Beakerové

SCAGELL - Atlas vesmíru plný překvapení a zábavy,
ALBANESE - Einstein a teorie relativity

Bohumila Pavková, knihovnice

Romány pro ženy

Detektivní romány

Romány českých autorů

STEEL - Milovat, BRADFORD - Elizabeth z Havraního
útesu, NORTH - Tajnosti, BAGSHAWE - Dokonalá,

CONNOLLY – Milenci, ROLLINS - Klíč soudného dne,
GRAFTON - U… jako Utrpení, KUČERA - Odhalená tvář
zločinu, GARDNER - Dva případy šerifa Eldona, HARTLEY -
Mykénská maska, MASELLO - Krev a led

HLAS - Za barevným sklem, PECHÁČEK - Spolek
osamělých srdcí, BRDEČKOVÁ – Alhambra, REINER - Tři
tatínci a maminka

Malá Galerie RTIC

17.6., 17.00
Vernisáž výstavy koláží
Petra Žižky z Rajhradu



ČERVEN
Sobota 5.6., 21.00 hodin
Kawasakiho růže

Sobota 12.6., 21.30 hodin
Doktor od jezera hrochů

Sobota 19.6., 21.30 hodin
Alenka v říši divů

Sobota 26.6., 21.30 hodin
AVATAR

Film na ukončení školního roku
Středa 30.6, 21.30 hodin
Alvin CHipmunkové II.

"Kdo byl zrádce a kdo hrdina? Mají vůbec taková
označení smysl? Do jakých křivek se dokáže po
desítkách let sama stočit lidská paměť? Jan
Hřebejk a Petr Jarchovský se v jednom ze svých
nejlepších filmů vzdali humoru a byť se i
tentokrát zabývají minulostí, nejde o žádný
hořký či nostalgický výlet, nýbrž o vrstevnaté
účtování a zpytování. "
Hrají: Martin Huba, Lenka Vlasáková, Daniela
Kolářová, Milan Mikulčík, Antonín Kratochvíl,
Petra Hřebíčková

Šli dva a prostřední každou čtvrthodinu znuděně
padal na hubu. Zdeněk Troška se odrazil ode dna
a podle bestselleru Miloslava Švandrlíka natočil
řídkou anekdotu, která příjemně překvapí snad
jen tím, že není agresivně strašlivá.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová, Eva
Holubová, Oldřich Navrátil, Jiří Langmajer

Alenka se po třinácti letech blaženého
zapomnění vrací do Říše divů. Čekají ji staří
přátelé i nepřátelé a pohádkový souboj na život
a na smrt se silami zla. Tim Burton natočil hezké
zakázkové omalovánky, které by měly uspokojit
celou rodinu včetně babiček.
Hrají: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne
Hathaway, Michael Sheen,Alan Rickman

"Bývalý mariňák Jake Sully (Sam Worthington),
toho času odkázaný na invalidní vozík, přilétá na
měsíc Pandora. Má se zapojit do programu,
jehož cílem je vypuzení původních obyvatel a
těžba cenné suroviny. Díky tomu dostane svého
Avatára, s nímž může lítat po džungli a vetřít se
do přízně kmene, jenž žije v úzkém sepjetí s
přírodou. Jenže co až klíčící přízeň a lásku
zadupe hamižný člověk a jeho válečné stroje?
Velkolepý sci-fi návrat Jamese Camerona
fascinuje svou audiovizuální prezentací, která
nemá v historii obdoby. Čitelný příběh s
výrazným ekologickým podtextem je mistrovsky
zrežírován a technologicky maximálně vypiplán.
Byl-li nějaký film stvořen pro kino, pak jím je
nepochybněAvatar."
Hrají:Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver,
Sam Worthington, Joel Moore, Zoe Saldana

Jason Lee, jenž se o trojici upištěných
hudebních hvězd stará, si zlomí všechny
končetiny. Chipmunkové tedy odjíždí za jeho
příbuzným, nastupují na střední školu, kde
prožívají všelijaké ztřeštěnosti, lapálie,
rozmrzelosti a veselé piškuntálie a občas si
zakvičí do mikrofonu.
Hrají: Jason Lee, Zachary Levi, Justin Long,
Anna Faris, Matthew Gray Gubler

(český film - )

(český film - )

(film USA - )

(film USA, VB - d )

(film USA– )

95 min.

102 min.

108 min.

162 min.

88 min.

drama

komedie

dobrodružný

obrodružný, Sci-Fi

anim. komedie

ČERVENEC
Sobota 3.7., 21.30 hodin
Prokletý ostrov

Sobota 10.7., 21.30 hodin
Ženy v pokušení

Sobota 17.7., 21.30 hodin
Souboj Titánů

Sobota 24.7., 21.30 hodin
Mamas & Papas

Sobota 31.7., 21.30 hodin
Sex ve městě II.

"U.S. Marshal Teddy Daniels přijíždí na ostrov
zahalený v mlze. Má na něm vyšetřit zmizení
jedné z pacientek z místního ústavu. Případ mu
ale brzy přeroste přes hlavu - nejen kvůli mnoha
tajemným okolnostem, ale i v důsledku jeho
vlastní rozeklané psychiky.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Michelle
Williams, Ben Kingsley, Emily Mortimer

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že
se dostala do situace, jaké řeší se svými
pacienty. Její doposud milující a milovaný
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou.
Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i
matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny
situace aplikuje svéráznou školu života.
Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit
nepořádného chlapa, chlapem pořádným. Zdá se
to neřešitelné, ale ...
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach,
Vojtěch Dyk, Martin Pechlát, Eva Leinweberová,
Jiří Helekal

Ve filmu Souboj titánů staví boj o moc muže
proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy
samotnými může zničit celý svět.
Hrají: Sam Worthington, Gemma Arterton, Mads
Mikkelsen, Alexa Davalos, Liam Neeson, Danny
Huston, Jason Flemyng

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které v
určitém zlomovém bodě života řeší otázky
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo
zmařeného rodičovství. Záměrem scénáristky a
režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí
souběžného vyprávění několika příběhů, že
problém moderního rodičovství je širší a hlubší
než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé
postavy.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip
Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan
Shvedoff, Michal Čapka, Marika Procházková,
Martha Issová

(film USA - )
Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno
znovu přináší film Sex ve městě 2, ve kterém se
vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda.
Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v
pokračování, které opravdu září. Co se stane po
tom, co řeknete své „Ano“?
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David
Eigenberg, Evan Handler, Jason Lewis, Liza
Minnelli

(film USA - )

(český film - )

(film USA, VB - )

(český film - )

137 min.

118 min.

106 min.

110 min.

106 min.
komedie

thriller

komedie

akční, sci-fi

drama

SRPEN
Sobota 7.8., 21.00 hodin
Tři sezony v pekle

Sobota 14.8., 21.00 hodin
Robin Hood

Sobota 21.8., 20.30 hodin
Protektor

Film k zahájení nového školního roku
Sobota 28.8., 20.30 hodin
Jak vycvičit draka

(český film - )
Na začátku filmu je Ivanu Heinzovi, pohlednému
a vtipnému provokatérovi, 19 let. Utíká z
domova, aby se vydal na cestu oslavující
svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným
okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným
ženám. Píše básně a vrhá se do vztahu s
nezávislou, bisexuální Janou. Akční život plný
erotických her, hádek a smíchu prožívají milenci
naplno a plánují útěk do Paříže. Komunistický
režim však začíná ukazovat svou represivní tvář
a střet s mocí přichází tvrdě a nečekaně.
Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan
Kraus, Martin Huba, Miroslav Krobot, Táňa
Pauhofová, Luboš Kostelný

(film USA, VB - )
Středověk nemuselo být špatné místo k životu.
Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě
patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod
psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor,
objevila se neúroda, nebo vše najednou. Pokud
byla úroda, přišly zvýšené daně, lapkové a zvůle
šlechty. Schytali to skoro pokaždé. Ještě že měli
statečného a poctivého ochránce Robina Hooda.
Hrají: Russell Crowe, Mark Strong, Cate
Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Bronson
Webb, Vanessa Redgrave, Oscar Isaac, Léa
Seydoux, William Hurt, Danny Huston

(český film - )

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh
osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí
válečného dramatu prožívají vlastní drama
soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce,
která v extrémních dobách může vést až na
samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě
sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou
důstojnost a nakonec o život v temných časech
Protektorátu.
Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára
Melíšková, Sandra Nováková, Jan Budař, Martin
Myšička, Josef Polášek, Jiří Ornest, Matthias
Brandt, Simon Schwarz, Leoš Noha, Tomáš
Žatečka, Cyril Drozda, Jan Řéhák, Richard
Stanke, Tomáš Měcháček, Dana Marková, David
Máj, Pavel Kryl,Adam Kubišta

(Film USA - )
Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zl -
obráka Shreka se tentokrát rozhodli pro
podívanou, která je ve všech ohledech poněkud
drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se
odehrává na drsném Severu, který obývají ještě
drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou
jednoznačně nejdrsnější.

Vstupné: 75 Kč
Vstupné pro děti : 20 Kč

Informace: 606 720 539

106 min.
drama

140 min.
drama

100 min.
romantický

97 min.
anim. komedie

(filmy k ukončení a zahájení školního roku)

LETNÍ KINO ŽIDLOCHOVICE

Prázdninové cvičení s Jitkou - Nezapomínejte na cvičení v době prázdnin

www.orelzidlochovice.cz

aerobik
powerjóga

: úterý 18.00—19.00
: úterý 19.00—20.00

KDE: Orlovna Židlochovice
CENA: 60 Kč/lekce
INFORMACE:Jitka Pokorná, tel.: 775 372 203



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

KULTURA - ČERVEN 2010
8. - 24.6. VÝSTAVAVÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIAŽIDLOCHOVICE

5.6., 9.00 TURNAJ SQUASH

5.6., 14.00 INSPIRO GARDEN PARTY
18.00

5.6., 13.00 POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI v rámci Dne dětí

6.6., 14.00 ŽIDLOCHOVICKÁ FOTORALLY

10.6., 15.00 MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ

11.6., 13.00 DĚTSKÝ DEN S KARLOVOU PEKÁRNOU

12.6., 7.00 VÝSTUP NALOPENÍK

13.6., 14.00 ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK

Doprovodný program: Petangue pro děti

13.6., 16.00 KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU SBORMISTRYNĚ ZDEŇKY VRBOVÉ

17.6., 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ - výstava prací

17.6., 18.00 KONCERT ZUŠ ŽIDLOCHOVICE

18.6., 18.00 Cyklus POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Veltlínské červené rané, Děvín a Muškát Otonel

19.6., 9.00 SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR STAROSTY MĚSTA

19. 6., 14.00 POHÁDKOVÝ LES

19. 6., 17.30 KONCERT PRO MALÉAVELKÉ CYMBELÍN

21.6., 16.00 - 18.00 NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU SKŘIVÁNEK

22.6., 16.00 1.ATLETICKÝ MITINK PŘÍPRAVEK (ročníky 2005-1999)

26.6., 9.00 MEMORIÁLJOSEFAREJŽKA- kopaná mužů

30.6., 21.30 Film k ukončení školního roku ALVIN CHIPMUNKOVÉ II.

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice, www.gymnzidlo.cz

místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice, www.orelzidlochovice.cz

- turnaj v Petanque, výstava, workshop, venkovní čajovna, grilování ...
koncert pěveckého sboru Pasqil a skupiny TUBABU
místo: Městský kulturní klub a přilehlá zahrada
pořádá: Sdružení INSPIRO

místo: Výhon, sraz u radnice
pořádá: Sdružení Židlochovice, K. Vašíčková, tel.: 606 746 393, Myslivecké sdružení Židlochovice

místo: areál Robertovy vily
pořádá: Junák Židlochovice

místo: Robertova vila
pořádá: ZUŠ Židlochovice, www.zuszidlochovice.cz

místo: prostor za Karlovou pekárnou
pořádá: Karlova pekárna, s.r.o.

místo: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

2. ročník výstavy pejsků, soutěžní klání o titul “Nejhezčí pes výstavy” a Pes sympatie”

místo: Robertova vila
pořádá: Orel jednota Židlochovice, www.orelzidlochovice.cz

V programu vystoupí všechna oddělení sboru. Host – M.H. Bortolotti.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ŽDS Skřivánek Židlochovice, www.skrivanci.com

místo: keramická dílna
pořádá: Sdružení Židlochovice, K. Vašíčková, tel.: 606 746 393

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZUŠ Židlochovice, www.zuszidlochovice.cz

místo: vinotéka RTIC
pořádá: vinotéka RTIC, tel.: 547 426 024, vinařství Flajšinger

místo: stadion Židlochovice
pořádá: SDH Židlochovice, tel.: 604 290 410

místo: zámecký park
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

- součástí koncertu bude vyhlášení ankety o knihách
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

místo: Robertova vila
pořádá: ŽDS Skřivánek Židlochovice, www.skrivanci.com

místo: hřiště ZŠ, Tyršova 611
pořádá: ŠAK Židlochovice ve spolupráci s VSK Univerzita Brno,

místo: stadion Židlochovice
pořádá: FC Židlochovice, M. Šedivý, tel.:

místo: letní kino
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 75 Kč
pořádá: město Židlochovice, Letní kino

(pro děti od 5 let výše)

604 815 921

www.coachandrunner.estranky.cz


